
. نعم وسلم عليه الله صلى للرسول 
ةيسييأل ول غيييره عمل عن ةيسأل ل النسان : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
لل:  لقوله عمله عن غيره قق نن ل ((  قلنو نأ لسسس ممسسأ ا قت ننسسأ ا نع لم نر لج قل نول نأ نأ لسسس قن
ممأ ا نن نع قلنو نم لع نول:  تعيييالى قوله ذلك ونظير]25)[سبأ:) نت قر ((  زز ةة نت نر زز نوزا
نر لز نر ى زو لخ لن قأ زإ قع نو لد ةة نت نل نق لث نل ى قم نهأ ا زإ زل لم لل ل زح نم لح قه قي لنسس ةء زم لي لنو نشسس نلسس نو
نن نب ى نذزا نكأ ا لر إذا مييا ذلييك من وةيستثنى وعمله إنسان كل]18)[فاطر:) قق
اا الغير عمل كان عليه المعين أو عليه الدال أنت تكون بأن عمله عن ناشئ
( من:  والسييل م الصييل ة عليييه النييبي قييال عمله بقدر وزنه من لك فإن

بهسسأ ا عمسسل مسسن ووزر وزرهأ ا فعليه سيئة سنة زالسل م في سن
لن ل ؟ معنييا الييتي الكرةيميية الةييية ةيخالف هذا  فهل) زالقيأ امة ينو م إل ى

فييي فيييدخل لك منفع فيكون وزرك على مبني الغير وزر أن المر حقيقة
. أجرانه

(( ل:  قييوله لن العميل عين السيؤال : إثبييات الكرةيمية الةية فوائد ومن
وليو عمليه عين مسئول كل النسان ؟ يةيسأل الذي من ) ةيعني) تسألنون

اا السؤال كان اا منتفي عمسسأ ا تسألنون (( ل لييك ةيقييال أن صييح مييا مطلقيي
: وتعييالى تبييارك اللييه قييال ولبييد عملييه عيين مسييئول ) وكييل) أجرمنأ ا

ن م لنو ني نو لم ((  زه زدي ننأ ا قل قي ققنو ني نذزا نف قم نمأ ا قت لب نج نن نأ زلي نس لر قم لل ]65)[القصيييص:) زا
من نل نأ لسسس نن نل نف نن ((  زذي ملسس نل زا زسسس لر أ

لم ق زهسس لي نل من زإ نل نأ لسسس نن نل نن نو زلي نسسس لر قم لل * زا
من مص قق نن نل لم نف زه لي نل مم نع لل زع نمأ ا زب منسسأ ا نو نن قك زبي زئ دا م ومييا]6:7)[العييراف) نغسسأ ا

الحرص غاةية ةيحرص فسوف عمله عن سيسأل بأنه بذلك مؤمن النسان
اا عمله ةيكون أن على . الله لشرع لةيش؟ موافق

لل:  تعالى قال ثم  قق قع ((  نم لج ننأ ا ني نن لي ننأ ا نب بب مم نر قح قث نت لف ننأ ا ني نن لي قق نب نح لل ننو زبأ ا قهسس نو
قح متأ ا نف لل قم زا زلي نع لل لل:  لقييوله والجمييع البعييث إثبييات الةية هذه  في)) زا قق  ))
قع نم لج ننأ ا ني نن لي ننأ ا نب بب مم نر قح قث نت لف ننأ ا ني نن لي تعييالى بقوله ثابت الجمع وهذا ) طيب) نب

ن م:  لنو نيسس لم ((  قكسس قع نم لج ز م ني لنو نيسس زع زل لمسس نج لل نك زا زلسس ق م نذ لنو زن نيسس قب نغسسأ ا مت )[التغييابن:) زال
اا فيييه وةيدخل]9 نمأ ا ((:  تعييالى لقييوله والقتييال الييدنيا فييي الجمييع أةيضيي نو

ننأ ا لل نز نل ى نأن ننأ ا نع زد لب ن م نع لنو زن ني نقأ ا لر قف لل ن م زا لنو نق ى ني نت لل زن زا نعسسأ ا لم نج لل )[النفييال:) زا
. نعم أي]41

بيننسسأ ا (( يجمع:  لقييوله القدرةييية علييى : الييرد الكرةيمة الةية فوائد ومن
المدبر هو لنه لنفسه الله فأضافه فعلنا من اجتماعنا أن ) ومعلو م) ربنأ ا

. له المقدر وتعالى سبحانه له
: ....... الطالب
. نعم الدنيا في إنه ، الثاني الرأي : على الشيخ

: لقييوله وعييدل حق كله وجل عز الله حكم : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
. جور ول ظلم فيه ليس الذي بالعدل ) أي) بأ الحق بيننأ ا يفتح (( ثم

أن مين أهيل السينة والجماعية قرره ما : إثبات الكرةيمة الةية فوائد ومن
اا كان إذا الله اسم اا بكييونه بالةيمان إل به الةيمان ةيتم لن متعدةي وبمييا اسييم
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) ثييم) بيننأ ا (( يفتح:  لقوله وحكم أثر من تضمنه وبما صفة من تضمنه
وجل عز الله أسماء أن على هذا ) فدل) زالفتأ اح (( وهنو:  ذلك بعد قال

. ذلك على المترتبة والثار الحكا م تضمن المتعدةية
(( زالفتأ اح وهما الله أسماء من اسمين : إثبات الكرةيمة الةية فوائد ومن

الفتييح كييثير ة معيياني تشييمل الفتاح أن الشرح في سبق ) وكما) زالعليم
واصل اسم أنها ةيعني ذلك وبغير الحسن وبالقصد وبالفهم وبالعلم بالنصر

.
)) (( زالعليم:  لقييوله وتعييالى سييبحانه للييه العلييم : إثبات فوائدها ومن
لال به موصوف لنه اللزمة الثابتة صفاته من صفة وأنه اا أز كتيياب في وأبد

. ةينسى ول ربي ةيضل ل
: لقييوله بييه المجييزو م بييالجزاء المنيياظر : تهدةيد الكرةيمة الةية فوائد ومن

هييذا ) لن) بيننسسأ ا يفتسسح ثسسم ربنسسأ ا بيننسسأ ا يجمع (( قل) .....) (( قل
؟ ميين مييع الحييق فسيكون بينهم فتح إذا الله أن نعلم لننا التهدةيد ةيتضمن

إيسسأ اكم أو (( وإنأ ا:  قييوله فييي التردةيد عرفنا بهذا طيب ، المسلمين مع
على أولئك وأن المسلمون هم ؟ من هدى على الذةين ) أن) هد ى لعل ى

هد ى لعل ى إيأ اكم أو (( وإنأ ا تردةيد فيها الةية قائل قال لو لنه ، الضلل
هييم الهييدى علييى الييذةين نقييول ، الهييدى علييى الذي ما عرفنا ما ) طيب)

. بالحق أعدائهم على وةينصرهم عليهم الله ةيفتح الذةين
لل:  تعالى الله قال ثم  قق ني ((  زن قرو أ

نن ن زذي مل لم زا قت لق نح لل زه نأ نء زب نكأ ا نر مل قش لل نك نب
ننو قه قه مل قز زال ززي نع لل قم زا زكي نح لل المناظر ة آداب من أنه من سبق ما هذا  في)) زا

ل بييأمر تحييدةيته إذا لنييك ، الخصييم ميين امتناعه ةيعلم فيما التحدي سلوك
ةيمكنييه بييأمر تحدةيته إذا ما بخلف ، دعواه بطلن تبين عجزه وظهر ةيمكن

ةيعجييزه ؟ إةيييش  بييأمر إل الخصم تتحدى ل ، عليك ضرر هذا فإن ةيفعله أن
ني:  ةيقول هنا ، منه ةيتمكن ول زن قرو أ

ن نن ((  زذي ملس لم زا قتس لق نح لل زه نأ نء زبس نكأ ا نر )) قشس
ولييم ةينفعييوا ولم شيئا ةيخلقوا لم ؟ نفعوا ماذا ؟ خلقوا ماذا أعلموني ةيعني

اا ةيدفعوا نن تعييالى قييال كمييا ضرر زذي مل نوزا نن ((  قعنو لد لن نيسس زن زمسس زه قدو ملسس ل زال
نن ققنو قل لخ ئئأ ا ني لي لم نش قه نن نو ققنو نل لخ ةت* قي ننوزا لم نأ قر   لي مء نغ نيأ ا لح نمسسأ ا نأ نن نو قرو قع لشسس ني

نن ميأ ا نن نأ قثنو نع لب زت نيأ ا ((:  لبيه إبراهيم  وقال]21)[النحل:) قي نبسس نم نأ قد زلسس قبسس لع نت
قع ل نمأ ا نم لس قر نول ني زصسس لب زنسسي نول قي لغ نك قي لنسس ئئأ ا نع لي  طيييب]42)[مرةيييم:) نشسس

ني:  وقييوله زن قرو أ
ن نن ((  زذي ملسس لم زا قتسس لق نح لل زه نأ نء زبسس نكأ ا نر أن منهييا ) ةيسييتفاد) قشسس

الشرك أن بمعنى والتدبير الخلق في ةيكون كما العباد ة في ةيكون الشرك
المشييركين هييؤلء أن ذلك وجه الربوبية في ةيكون كما اللوهية في ةيكون

، والعباد ة اللوهية في ةيشركون ولكنهم الربوبية في مشركون ةيكونوا لم
. نعم

لهييذه أن النيياس ميين أحييد ةيري أن ةيمكن ل : أنه الكرةيمة الةية فوائد ومن
اا الصنا م )) (( كل:  قييوله من تؤخذ ، التدبير أو الرزق أو الخلق من شيئ

اا تروني أن ةيمكن ل ةيعني . الصنا م هذه من شيئ
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اا الةيية فوائييد ومين العزةييز وهمييا الليه أسييماء مين اسيمين : إثبييات أةيضي
العزةيييز السييمان ، والحكميية العييز ة وهييي صفة من تضمناه وما والحكمة
ةيعني العز ة ، والحكم والحكمة العز ة وهي صفة من تضمناه وما والحكيم
. والحكمة بالحكم ؟ بما  قلنا الحكمة

تقييع أن ةيمكن ل وتعالى سبحانه الله أفعال : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
اا ، سييفه فعلييه فييي ةيقييع ل الذي هو ) والحكيم) (( زالحكيم:  لقوله سفه
نمسأ ا:  وتعييالى تبييارك اللييه قال بالضرور ة معلو م شيء وهذا نو ننسأ ا ((  لق نل نخ

نء نمأ ا مسسس نض زال لر ل
ن نمسسأ ا نوزا نمسسأ ا نو قه نن لي نن نب زبيسس زع ،]16)[النبييياء:) ل : وقييال  

نمأ ا نو ننأ ا ((  لق نل نء نخ نمأ ا مس نض زال لر ل
ن نمأ ا نوزا نمأ ا نو قه نن لي ئل نب زط نك نبأ ا زل بن نذ نن نظ زذي مل زا

قروزا نف لم تعالى وقال ،]27)[ص:) نك قت لب زس نح نف نأ نمأ ا ((  من لم نأ قك ننسسأ ا لق نل ئثسسأ ا نخ نب نع
لم قك من نأ ننأ ا نو لي نل نن ل زإ قعنو نج لر .]115)[المؤمنون:) قت

اا فوائدها ومن ) وإذا) (( زالعزيسسز:  لقوله ةيغلب ل وجل عز الله : أن أةيض
. تغلب ل أنك علمت وتعالى تبارك به واستنصرت بذلك آمنت
إلسس ى أرسسسلنأ اك (( ومأ ا:  اليو م درس مبتدى هذا بعد وجل عز الله قال

....وفييي العزةيييز تفسيييره فييي فسيير الله رحمه المؤلف أن ذكرنا ) نعم)
اا " وأخطأ لخلقه تدبيره ) : " في) (( زالحكيم قوله : قوله في أخطأ أةيض
فييي الشييرةيك نفييي مقييا م المقييا م ليييس " لنييه ملكه في له شرةيك " فل

هييؤلء أن إذ العبيياد ة فييي الشييرةيك نفييي مقييا م المقييا م وإنمييا الملييك
. الملك في له شرةيك ل الله أن ةيعترفون المشركين

نمأ ا:  تعالى الله قال  نو نك ((  ننأ ا لل نس لر أ
مل ن ئة زإ مف قييد م النيياس ميين ) حال) نكأ ا

نمأ ا:  قييوله للناس للهتما م نو نك ((  ننأ ا لل نسسس لر أ
مل ن ئة زإ مفسس السييتثناء ) هييذا) نكأ ا

اا استثناء ةيسمونه ميين حييال لي أرسييلناك ما ةيعين الحوال أعم من مفرغ
اا ) بمعنييى) (( كأ افة كافيية للناس إل ةيعني الحال بهذه إل الحوال جميعيي

إذا فييأنت الشيييء بتبليييغ الميير معنيياه ) الرسال) (( أرسلنأ اك:  وقوله
اا أرسلت اا إلى الناس  م شخص اا ةيبلييغ أن أمرته أنك معناه آخر شخص شيييئ

: " هييو الرسييول تفسييير وفييي العلميياء قييالوا ولهذا إليه الموصل إلى ما
)) للنسسأ اس كأ افة (( إل ى:  " وقوله بتبليغه وأمر الشرع إليه أوحي الذي

اا وسموا البشر هم معناهم الناس وعمييل تحييرك إذا أنييس قولهم من ناس
اا الناس فيكون هذا وعلى اا اسييم اا وليييس مشييتق اا اسييم : " قييالوا ، جامييد
اا الهمييز ة حييذفت لكنهييا النيياس أصله " نعم الناس وأصله لكييثر ة تخفيفيي

خييير تقييول: هييذا " بييأن وخييير شر قولهم ذلك : " ومثل قالوا الستعمال
السييتعمال لكييثر ة للتخفيف الهمز ة فحذفت هذا من أخير بمعنى هذا من

لكييثر ة للتخفيييف الهمييز ة حييذفت اللييه " وأصييله الله ذلك : " ومن قالوا
النظيير ميين شيييء فيها الخير ة الثانية المسألة هذه أن على ، الستعمال

إليى العظييم الليه الليه : هيو فتقيول الليه جانب إلى تأتي الله لن على
قصييور " وهييذا مكة كفار ) " أي) زالنأ اس كأ افة (( إل:  ةيقول نعم آخره

فغيرهييم مكيية كفييار إلييى أرسلت إنك قلنا إذا لننا الله رحمه المؤلف من
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اا عظيييم قصور وهذا إليهم ةيرسل لن فييي النيياس كلميية تييأتي كيييف ، جييد
كييل بهييا المييراد أن الصييواب ، مكة كفار بها المراد ونقول الرسالة مقال
الكفار وكل الصين وكفار موسكو وكفار واشنطن وكفار مكة كفار البشر

للنيياس القياميية ةيييو م إلييى ؟ فقييط حييياته في ول القيامة ةيو م إلى ؟ ل ول
اا ئرزا((    عموم زشي ئرزا نب زذي نن ئزا) ) نو اا) (( بشير و بالجنيية للمييؤمنين ) مبشر

ئزا اا) (( نذير ئزا نعم بالعذاب للكافرةين ) منذر اا ) حييال) (( بشير ميين أةيضيي
ئزا) ) أرسلنأ اك (( ومأ ا:  قييوله فييي الكيياف بمعنييى ) فعيييل) (( بشسسير
ذلييك أثبتنييا كمييا مفعييل بمعنى تأتي وفعيل لبشار ة بمعنى بشير أو مفعل
اا اا وقوله كثير اا بالجنة للمؤمنين : " بشير " ةينبغييي بالنييار للكييافرةين ونذةير

اا ةيقال أن اا المؤلييف قييال كمييا بالجنيية للمييؤمنين : بشير للعاصييين ونييذةير
حييتى ةيعنييي ، المعاصييي عيين والنييذار الكفيير عن النذار ليشمل بالعقوبة

، فعلييه عيين النسييان تييردع أن أجييل ميين عقوبات عليها ركبت المعاصي
. أعلم والله

نمأ ا نو نك ((  ننأ ا لل نس لر أ
مل ن ئة زإ مف زس نكأ ا منأ ا ئرزا زلل زشي ئرزا نب زذي نن كملنييا مييا ) كيييف) نو

كيف؟ ؟ هذه
أن علييى دليييل ) وفيها) أرسلنأ اك (( ومأ ا:  لقوله وسلم عليه الله صلى

اا (( ومأ ا:  لقييوله آميير رب ل مييأمور عبييد وسييلم عليييه اللييه صلى محمد
 ؟ قلت الذي ما حسين ) ةيا) أرسلنأ اك

اا وفيها . وسلم عليه الله صلى النبي رسالة : عمو م أةيض
: وسييلم عليييه اللييه صييلى كقوله فهو للناس كافة : إل المؤلف رأي على

) فييإن) (( للنسسأ اس:  : لقييوله نقييول  أو) عأ امة زالنأ اس إل ى ( وبعثت
)) (( كأ افة: " ةيقييول آخيير رأي فيهييا لن العمييو م صيييغ ميين هييذه الناس
(( إل أو ، والعصيييان الشييرك عيين النيياس تكييف إل " ةيعنييي كاف بمعنى
اا ) أي) للنأ اس كأ افة فتكون هذا وعلى والخلص التوحيد على لهم جامع

ال المعنييى هذا على فيها ) والتاء) (( أرسلنأ اك:  قوله في الكاف من حا
من:  تعالى كقوله للمبالغة فيها التاء زإ نم ((  زهي نرزا لب نن زإ ئة نكسسأ ا ممسس )[النحييل:) قأ
اا أي]120 التيياء تكييون لكيين عل م أي علميية : هييذا ةيقييال وكمييا نعييم إمام

نعييم الشرح في ذكرنا ما : وأن ) قولن) (( كأ افةلي عندنا فصار للمبالغة
ال تكييون : أن وجهييان فيهييا ) إةيش) (( كأ افة للتقصير ل للقصور ميين حييا
ال تكون وأن ، عليها مقدمة الناس )) (( أرسلنأ اك فييي الكيياف ميين حييا
أي : كيياف )  بمعنييى) (( كأ افة تكون الوجه هذا على المعنى هذا وعلى
للمعنييان واضييح الييرأي وهييذا عرفتييم النيياس تكييف مييانع كيياف أو جييامع

) لن) (( زالنأ اس:  قييوله ميين ؟ الييرأي هييذا على تستفيد منين والعمو م
اا الةييية فوائييد ميين ، الحدةيث هذا من ةيستفاد طيب ، حال ....هنا : أن أةيضيي
، والنييذار البشييار ة هما شيئين تضمن وسلم عليه الله صلى النبي رسالة

. بالعقوبة للعاصي والنذار والثواب للطائع البشار ة
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التبشييير وهييي الرسييل إرسييال ميين الحكميية إلى : الشار ة فوائدها ومن
منأ ا:  تعالى الله قال كما والتنذةير زإ ننأ ا ((  لي نح لو نك نأ لي نل نمأ ا زإ ننأ ا نك لي نح لو نل ى نأ مح زإ قننو

نن قيي زب من لن نوزال زه زم زد لع ئل:  قييوله إلييى]163)[النساء:) نب قس قر نن ((  زري قشسس نب قم
نن زري زذ قمن مل نو نئ نن زل قكنو زس ني منأ ا نل ى زلل زه نع مل ةة زال مج ند قح لع زل نب قس بر )[النساء:) زال

165[.
الرسييول إرسييال ميين الحكميية ةيعلمييون ل النيياس أكثر : أن فوائدها ومن
الول أمييا النيياس أكييثر ، كييذا رسول أنه ةيعلمون ول والسل م الصل ة عليه

الثيياني وأمييا الرسل إرسال من الحكمة ةيعلمون ل الناس أكثر أن فواضح
اا الناس وستبلغ الناس أكثر بلغت الرسالة لن نظر ففيه تقو م حتى جميع

. طيب الحجة عليهم
معهييم الصييواب ةيكييون أن ةيلييز م ل الكثرةية : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
قرةيييب بالدةيييان المتمسييك أن إذ جهل في فهم ةيعلمون ل الناس أكثر لن

. اليقين صاحب وهو ، علم صاحب هو بالدةيان والمتمسك
ن ؟ تؤخيذ أةيين مين السيباب : إثبيات الكرةيمة الةية فوائد ومن : قيوله م

)) (( كأ افسسة هييو اللي الثاني الخير المعنى ) على) للنأ اس كأ افة (( إل
فهييو بموجييد وليس سبب والسل م الصل ة عليه الرسول فإن مانع بمعنى
إثبييات منهييا ةيسييتفاد وهييل ، أحببييت ميين تهدي ل إنك ولكن للهداةية سبب
 ؟ الختيارةية الله أفعال

: ..... الطالب
ميين فعييل هييذا ) فييإن) أرسسسلنأ اك (( ومأ ا:  قييوله ميين ؟ : منين الشيخ

. وتعالى سبحانه بمشيئته المتعلقة الفعال
اا الةييية فوائييد وميين نمسسأ ا:  لقييوله الحييق علييى الحجيية : إقاميية أةيضيي نو  ))

نك ننأ ا لل نس لر أ
مل ن ئة زإ مف زس نكأ ا منأ ا ئرزا زلل زشي ئرزا نب زذي ننسس حجيية لحييد ةيبقييى ) فلييم) نو

 ؟ الرسالة تبلغه لم من عذر منها ةيؤخذ وهل الرسل بعد الله على
: ....... الطالب
ئزا:  قوله من ؟ تؤخذ أةين : من الشيخ ئزا (( بشير لييم ميين ) فييإن) ونسسذير
تبلغييه لييم ميين حكييم فمييا نييذار ة ول بشييار ة لييه ةيحصييل لم الرسالة تبلغه

اا ةيكييون أن : إمييا أمرةين من ةيخلو : ل نقول ؟ الرسالة طلييب فييي مقصيير
اا ةيكييون ل أن وإمييا ، مقصيير لنييه له عذر ل ،فهذا الحق لييم بحيييث مقصيير
ذكيير ميين شيييء أي قلبييه فييي ةيطييرأ ولييم الرسييالت عن شيء أي ةيبلغه

في وأما دةين من عليه هو بما الدنيا في له ةيحكم إنه نقول فهذا الرسالت
. نعم أي بشيء عليه نشهد ما ، الله إلى فأمره الخر ة

:  الن الجدةيد الدرس نبدأ
نن  قلنو ققنو ني نو نت ى ((  نذزا نم قد نه لع ننو لل لن زا لم زإ قت نن قكن زقي زد )) (( يقنولنون )) نصأ ا

بالعييذاب توعييدوا الييذي وسييلم عليييه اللييه صلى للرسول المكذبين ةيعني
زالنوعسسد هسسذزا (( مت ى:  ومنكرةين ومستبعدةين متحدةين فيقولون والنكال

)) (( زالنوعد ، والتحيييدي النكار به والمراد استفها م ) اسم) (( مت ى) )
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)) زالنوعسسد هذزا (( مت ى ةيكون أن وةيحتمل به وعدتمونا الذي بالعذاب أي
قييد ولكيين وعيد الشر وفي الخير في الوعد أن المعروف لن لكم بالنصر

(( مسست ى ، وعدوهم للمؤمنين بالنسبة هو الكفار لهؤلء الوعيد : إن ةيقال
كنتييم إن ةيعييين ) فيييه) صسسأ ادقين كنتم (( إن ) بالعييذاب) زالنوعد هذزا

هييو والصييدق ، وسيينعاقب بنييا سيحل العذاب أن من تقولون بما صادقين
: قلييت فإذا ، الواقع ةيخالف بما الخبار والكذب ، الواقع ةيوافق بما الخبار

: قييد م قلت وإذا الواقع خلف لنه كذب فإنه قد م ةيكن ولم البلد زةيد قد م
صييادقين كنتييم إن فيقولون الواقع لموافقة صدق فهو قد م وقد البلد زةيد

نمأ ا ((:  السيياعة في تعالى قوله وهذا ، هذا ةيكون فمتى نك نو زري لد مل قيسس نعسس نل
نة نع مسأ ا ةب زال زري قل*  نق زج لع نت لسسس نهسسأ ا ني نن زب زذي ملسس نن ل زا قنسسنو زم لؤ نهسسأ ا قي نن زب زذي ملسس نوزا
قنسسنوزا نم نن آ ققنو زف لشسس نهسسأ ا قم لن نن زم قمسسنو نل لع ني نهسسأ ا نو من بق نأ نحسس لل 17:1)[الشييورى) زا

اا العييذاب ةيسييتعجلون فالكفار]8 والسييل م الصييل ة عليهييم للرسييل تكييذةيب
. طيب
ننأ ا تعييالى الله قال زب نذزا نع زب نف نأ نن ((  قلنو زج لع نت لسسس نت* ني ليسس نأ نر نف نأ لن   لم زإ قه ننسسأ ا لع مت نم

نن زني مم* زس قث لم   قه نء قننوزا نمأ ا نجأ ا نن نكأ ا قدو نع نمأ ا* قينو نن ى   لغ لم نأ قه لن قننوزا نمسسأ ا نع نكسسأ ا
نن قعنو مت نم بهييم طييال فمهمييا عنهم ةيغني شيء أي ةيعني]207)[الشعراء:) قي

لن((  معييدود ة محييدود ة المسييألة فييإن المييد لم زإ قه ننأ ا لع مت نن نم زني مم* زس قثسس  
لم قه نء قننوزا نمأ ا نجأ ا نن نكأ ا قدو نع نمأ ا* قينو نن ى   لغ لم نأ قه لن قننوزا نمسسأ ا نع نن نكسسأ ا قعسسنو مت نم )) قي

اا ذلك ومع ةيتحدون فهنا طيب اا ةيتحدون أحيان أخييبروا حييين قالوا فإنهم كذب
قتسسنوزا ((:  والسييل م الصل ة عليهم للرسل متحدةين قالوا بالبعث لئ ننسسأ ا زا زئ نبأ ا زببآ

لن لم زإ قت نن قكن زقي زد الن ةيييأتون آبييائهم إن لهييم قيل وهل]25)[الجاثية:) نصأ ا
لكنهم القيامة ةيو م سيبعثون آبائهم إن قيل ةيعني ل ؟ هذا إلى ةيوجهوا حتى

. الدعاوى هذه بمثل العامة على ةيموهون
لل:  وجل عز الله ةيقول  قق لم ((  قك قد نل نعسسأ ا م م زمي لنو نن ل نيسس قرو زخ لأ نت لسسس قه نت لنسس نع

ئة نع نن نول نسأ ا قمنو زد لق نت لس ينو م ميعأ اد (( لكم ، القيامة ةيو م وهو  عليه)) نت
أن وةيحتمل زمان أو مكان ظرف ةيكون أن ) ةيحتمل) (( ميعأ اد:  ) قوله)

اا ةيكون اا مصدر اا لك أن والمعنى ميمي تسييتأخرون ل ةييو م فيي ةيكيون وعيد
البالغيية بحكمتييه وجييل عييز الله لن وذلك عليه تستقدمون ول ساعة عنه
ال شيييء لكييل قدر اا أج بل ((:  تعييالى اللييه قييال معينيي قك مء نو لي قه نشسس ند لنسس زع

مر ندزا لق زم فالعييذاب ، بيأجله ومحدد الله عند بمقدار شيء كل]8)[الرعد:) زب
جييواب هذا وفي ةيتأخر ول ةيتقد م ل جاء إذا ةيؤخره ول استعجالهم ةيقدمه ل

اا عندي لك : إن للنسان قلت لو كما ظاهر هو ما لهم التهدةيد من ل موعد
ةييو م : " هييو المؤلف وقول ، اليو م هذا من احذر فالمعنى ةيتأخر ول ةيتقد م

وةييو م القياميية ةييو م أنه آخر احتمال فيه لكن محتمل شك ل " هذا القيامة
اا موتهم لنو:  تعالى الله قال ، العذاب ةيشاهدون موتهم ةيو م فإن أةيض نل نو  ))
نر ى لذ نتسس مف ى زإ ننو نتسس نن ني زذي ملسس قروزا زا نفسس قة نك نكسس زئ نمل لل نن زا قبنو زر لضسس لم ني قه نه قجسسنو قو

لم قه نر نبسسأ ا لد أ
ن ققسسنوزا نو قذو نب نو نذزا زق نعسس زريسس نح لل نك]50)[النفييال:) زا زلسس نذ نمسسأ ا ((  زب
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لت نم مد لم نقسس قك زدي ليسس من نأ نأ نه نو ملسس نس زال ليسس م م نل مل نظ زد زب زبيسس نع لل عمييران: )[آل) زل
لنو (( ، القياميية ةيو م قبل العذاب فيه ةيجدون اليو م فهذا]182 نل نر ى نو زذ نتسس زإ

نن قمنو زل مظسسأ ا زت زفسسي زال نرزا نمسس زت نغ لنو نمسس لل قة زا نكسس زئ نمل لل قطنوزا نوزا زسسس لم نبأ ا زه زدي ليسس نأ

قجنوزا زر لخ قم نأ قك نس قف ن م نأن لنو ني لل نن زا لو نز لج نب قت نذزا زن نع قهنو لل نمأ ا زا لم زب قت نن قكن قلسسنو ققنو نت
نل ى زه نع ملسس نر زال ليسس قق نغ نحسس لل لم زا قتسس قكن لن نو زه نعسس زت نيسسأ ا نن آ قرو زب لك نت لسسس )[النعييا م:) نت

لب الدخان سور ة وفي]93 زق نت لر نفأ ا ن م ((  لنو زتي ني لأ قء نت نمأ ا مس من زال نخأ ا قد من زب زبي قم
نش ى* لغ ني نس   منأ ا نذزا زال ةب نه نذزا ةم نع زلي ننأ ا* نأ مب نر لف   زشسس لك منسسأ ا زا نب نع نذزا نعسس لل منسسأ ا زا زإ

نن قنسسنو زم لؤ منسس ى* قم نأ قم   قهسس نر ى نل لك قذ لد زالسس نقسس لم نو قه نء ةل نجسسأ ا قسسسنو ةن نر زبيسس )) قم
منأ ا:  قوله  إلى]13[الدخان: زإ قفنوزا ((  زش زب نكأ ا نذزا نع لل ئل زا زلي لم نق قك من نن زإ قدو زئ نعأ ا

ن م*  لنو ني قش   زط لب نة نن نشسس لط نب لل نر ى زا لبسس قك لل منسسأ ا زا نن زإ قمسسنو زق نت 15:1)[الييدخان) قمن
: تعييالى قال ، وساداتهم شرفائهم قتل حين بدر في حصل المثل وهذا]6

الكفير .....عليهيم مكية أهيل ، مكة أهل ) من) كفروزا زالذين (( وقأ ال
وجييل عييز اللييه عممه ما نخصص أن ةينبغي ل لكن مؤمنين ةيكونوا أن قبل

: قييالوا ؟ قالوا إةيش ، وغيرهم مكة أهل من كفروا الذةين وقال فالصواب
لن (( نن نل زم لؤ نذزا قن نه زن زب لرآ قق لل زذ ي نول زا مل نن زبأ ا ليس زه نب لي ند أتييوا بييالله ) أعييوذ) نيس
: قييالوا بييل نييؤمن : ل ةيقولييوا وليين النفييي تأكيييد علييى ) الدالة) (( لنبي

لن (( ، المسييتقبل في بالقرآن إةيمانهم انتفاء ) ةيؤكدون) نؤمن (( لن نلس
نن زم لؤ نذزا قن نه زن زب لرآ قق لل ) .) زا
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